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1. Johdanto
Vain muutama vuosi sitten Kaakkois-Aasian talousihmettä ihailtiin laajalti. Esimerkiksi Maailmanpankki julkaisi raportin, joka kantoi tätä
nimeä (World Bank 1994). Länsimaisissa yrityksissä yritettiin ottaa oppia aasialaisesta menestyksestä ja Kaakkois-Aasian maiden harjoittamaa talouspolitiikkaa pidettiin onnistuneena.
Alkavan vuosituhannen sanottiin olevan
Aasian. Alueen nopea talouskasvu ja optimistinen ilmapiiri muistuttivat kovasti 1980-luvun
Suomea, josta oltiin leipomassa Pohjolan Japania. Kaakkois-Aasian maiden ja Suomen tarinoissa on paljon yhtäläisyyksiä. Kaakkois-Aasian maissa, samoin kuin aiemmin Suomessa ja
Japanissa, euforinen menestyshuuma vaihtui lopulta suureen kriisiin1. Äkillinen ja syvä kriisi

muutti nopeasti myös keskustelun luonteen. Siitä mitä aiemmin oli ihailtu maailmantalouden
dynaamisena kasvukeskuksena tuli moninaisten
rakenteellisten ongelmien rykelmä. Aiemmin
menestyksekkäinä pidettyjä toimintatapoja ja
instituutioita alettiin pitää terveen kehityksen
esteinä.
Tarkastelemme tässä kirjoituksessa Kaakkois-Aasian ja Suomen talouskriisien yhteisiä
piirteitä2. Kirjoitus jakaantuu kolmeen osaan.
Ensimmäisessä osassa tarkastellaan KaakkoisAasian ja Suomen toisen maailmansodan jälkeisiä kasvustrategioita, jotka molemmat perustuivat korkealle investointiasteelle ja tuotannontekijöiden akkumuloimiselle. Tämän korkeaan investointiasteeseen perustuvan kasvustrategian
seurauksena oli yritysten velkaantuneisuus. Ar-

1

Edward Gibbon muistuttaa: »History ... is, indeed,
little more than the register of the crimes, follies, and
misfortunes of mankind».
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Kokko (1999) kartoittaa Kaakkois-Aasian ja Ruotsin talouskriisien yhteisiä piirteitä.
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tikkelin toisessa osassa arvioidaan talouksien
kriisiytymiseen johtaneita keskeisimpiä tekijöitä. Rahoitusmarkkinoiden epäonnistuneella vapauttamisella oli kummassakin tapauksessa ratkaiseva merkitys kriisin synnylle. Kolmannessa osassa keskustellaan Kaakkois-Aasian ja
Suomen elpymisestä, joka ovat perustuneet valuuttojen romahtamisen synnyttämään viennin
kasvuun. Elpymisen kulussa on tosin ollut myös
mielenkiintoisia eroja.

2. Kasvustrategia
Kaakkois-Aasian maiden toisen maailmansodan
jälkeiset saavutukset ovat kiistattomia, eikä
Kaakkois-Aasian maita voi luonnehtia »kuplatalouksiksi» sanan tiukassa merkityksessä.
Köyhyys on vähentynyt viimeisten vuosikymmenien aikana tuntuvasti.3 Maat jotka 40 vuotta sitten olivat vielä köyhiä kehitysmaita, ovat
muuttuneet teollisuusmaiksi.
Kaakkois-Aasian maissa on satsattu runsaasti väestön koulutukseen (Stiglitz 1998, 26). Kasvun hedelmiä on kyetty jakamaan suhteellisen
tasaisesti ennen kaikkea verrattaessa tilannetta
muihin kehittyviin maihin. Rodrik (1997) onkin
argumentoinut, että Kaakkois-Aasian maiden
voimakkaan kasvun eräs tärkeä taustatekijä on
ollut suhteellisen tasainen tulonjako, joka on tukenut poliittista ja yhteiskunnallista vakautta
sekä mahdollistanut pitkäjännitteisten investointiohjelmien toteuttamisen. Välittömästi toisen maailmansodan päätyttyä KaakkoisAasiassa toteutettiin laajoja maareformeja, jotka tasoittivat tulonjakoa. Hitaammin kehitty3
Gunnar Myrdal ennakoi 1950-luvulla kirjoitetussa
teoksessaan »The Asian Drama», että KaakkoisAasian mailla ei olisi juurikaan kehittymismahdollisuuksia toisen maailmansodan jälkeisessä tilanteessa.

neessä Latinalaisessa Amerikassa eriarvoisuus
on ylläpitänyt poliittista epävakautta ja yhteiskunnallista levottomuutta, joka on vähentänyt
investointeja fyysiseen ja inhimilliseen pääomaan sekä toiminut keskeisenä pitkän aikavälin kasvua jarruttavana tekijänä.4 Tuloksena on
ollut myös epävakaa talouskasvu.5
Kaakkois-Aasian maiden historia muistuttaa
tässä suhteessa omia kokemuksiamme. Myös
Suomessa maareformi, tasainen tulonjako ja sosiaalinen korporatismi ovat tukeneet vakaata
yhteiskunnallista kehitystä ja mahdollistaneet
sen, että eri intressiryhmien suostumuksella kulutuksesta on tingitty investointien hyväksi toisen maailmansodan jälkeisen korkean investointiasteen aikakaudella.6
Pitkän aikavälin talouskasvu voi perustua
joko tuotannontekijöiden määrän kasvulle tai
tuottavuuden kasvulle. Tunnettu tosiasia on se,
että vauraissa teollisuusmaissa tuottavuuden
kasvu on ehdottomasti tärkein kasvun lähde.
Tuottavuuden kasvun taustalla olevia tekijöitä
ei kuitenkaan tunneta laajasta empiirisestä tutkimuksesta huolimatta kovinkaan hyvin (Prescott 1998). Empiirisessä tutkimuksessa virisi
4

Collierin ja Gunningin (1999) mukaan myös Saharan eteläpuoleisen Afrikan hidasta talouskasvua selittää osaltaan sosiaalisen koheesion heikkous. Kaakkois-Aasian vahvuutena on taas mitä ilmeisimmin ollut voimakas koheesio. Onkin puhuttu paljon »aasialaisista arvoista» ja konfutselaisesta etiikasta, jotka
ovat suosineet opiskelua, työntekoa ja säästäväisyyttä.
5

Ramey ja Ramey (1995) ovat havainneet kansainvälisessä poikkileikkausaineistossa sen, että alhainen
keskimääräinen kasvuvauhti ja epävakaa talouskasvu liittyvät toisiinsa.

6

Suomessa funktionaalista tulonjakoa muutettiin
toisen maailmansodan jälkeisenä aikana toistuvasti
devalvaatioiden avulla investointeja suosivaan suuntaan.
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1990-luvun alussa vilkas kansainvälinen keskustelu Kaakkois-Aasian kasvun tekijöistä.
Kiista koski tuotannontekijöiden akkumuloitumisen (lähinnä fyysisen pääoman kasautumisen
ja työhönosallistumisasteen nousun) ja tuottavuuden kasvun keskinäistä suhdetta KaakkoisAasian toisen maailmansodan jälkeisessä menestystarinassa. Young (1995) esitti perinteiseen kasvulaskentaan perustuen, että KaakkoisAasian maiden voimakas talouskasvu voidaan
selittää lähes täysin tuotannontekijöiden akkumuloitumisella, eikä kokonaistuottavuuden kasvulla olisi ollut merkittävää roolia maiden toisen maailmansodan jälkeisessä kehityksessä.7
Krugmanin (1994) artikkeli, jossa tätä tulosta popularisoitiin, nosti aiheen kansainvälisen
keskustelun keskiöön. Tutkimustulos oli vastakkainen tuolloin vallinneelle naiiville käsitykselle, jonka mukaan Kaakkois-Aasian maissa
nimenomaan tuottavuuden kasvu olisi ollut
poikkeuksellisen voimakasta verrattuna muihin
kehittyviin talouksiin. Näkemyksen mukaan
teollisuusmaiden teknologian onnistunut hyödyntäminen turvasi kiinnikuromisen ja nopean
tuottavuuden kasvun Kaakkois-Aasiassa, koska
teknologiakuilu oli leveä lähtötilanteessa. Työn
tuottavuuden nopea kasvu Aasian maissa ei kuitenkaan johtunut kokonaistuottavuuden vaan
pääomaintensiivisyyden ja inhimillisen pääoman kasvusta.
Kaakkois-Aasian kasvutekijöitä jäsentävällä
keskustelulla on varhaiset juuret Neuvostoliiton
kasvua käsittelevässä kirjallisuudessa. Weitzman (1970) korosti kolme vuosikymmentä sit7

Radelet, Sachs ja Lee (1997) on laaja katsaus
Kaakkois-Aasian kasvutekijöitä koskevaan kirjallisuuteen. Väite siitä, ettei tuottavuuden kasvulla olisi
ollut merkittävää roolia Kaakkois-Aasian maiden talouskasvussa, ei päde Kiinan kohdalla (Hu & Khan
1997). Kiinassa talouskasvu on perustunut nimenomaan tuottavuuden voimakkaaseen kasvuun.
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ten Neuvostoliiton kasvunäkymiä tarkastellessaan, että tuotantoteknologian joustamattomuus
yhdessä tuotannontekijöiden akkumuloitumista
painottavan kasvustrategian kanssa merkitsee
väistämättä voimakkaan talouskasvun varsin
nopeaa tukahtumista. Syynä tähän on se, että
joustamaton teknologia tuottaa helposti väheneviä tuottoja, joka rajaa voimakkaan kasvun vaiheen suhteellisen lyhyeksi.
Kasvutekijöitä koskeva keskustelu on mielenkiintoinen lähinnä Kaakkois-Aasian kehittyvien talouksien pitkän aikavälin kasvunäkymien
kannalta, eikä sillä ole suoria seurauksia lähivuosien kehitykseen (Crafts 1998). Voimakas
talouskasvu voi jatkua Kaakkois-Aasiassa vielä
vuosikymmeniä ennen kuin se tukahtuu tuotannontekijöiden kasvun aiheuttamiin luonnollisiin
rajoitteisiin.
Kaakkois-Aasian kokemuksiin verrattaessa
on mielenkiintoista se, että myös Suomen toisen maailmansodan jälkeinen kasvustrategia perustui tuotannontekijöiden määrän voimakkaalle kasvulle ja ennen kaikkea suurisuuntaisille
investoinneille fyysiseen pääomakantaan. Urho
Kekkonen (1952) oli Suomen toisen maailmansodan jälkeisen kasvustrategian tärkeä luoja.
Pohjolan (1996) tutkimuksen mukaan valitun
pakkosäästämiseen perustuneen kasvustrategian
seurauksena oli pääoman alhainen tuottavuus ja
kansantalouden tehottomuus, jotka paljastuivat
markkinoiden avautumisen myötä 1980-luvulla.
Kansainvälisten pääomamarkkinoiden avautuminen ja korkea kansainvälinen korkotaso
1980-luvun lopulla kasvatti tuntuvasti investointien tuottovaatimusta. Koska pääomakannan tuotto oli heikko, seurauksena oli investointiasteen huomattava aleneminen, mutta myös
investointien rakenteen muuttuminen painottuen tutkimus- ja kehitysmenoihin. Muutoksen
seurauksena oli pääoman tuottavuuden nousu
1990-luvulla.
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Tehokkuutta on tavoiteltu myös työpanosta
supistamalla. Yrityksissä on otettu »löysiä»
pois. Seurauksena on ollut osaltaan työttömyyden raju kasvu. Etelä-Koreassa tuottavuuden
parantamista on sitä vastoin Kaakkois-Aasian
kriisin jälkeen tavoiteltu pilkkomalla valtavia
yritysryppäitä, jotka synnytettiin voimakkaan
investointivaiheen aikana toisen maailmansodan päätyttyä (Iskander, Meyerman, Gray &
Hagan 1999). Myös laajamittaisten investointien aiheuttaman korkean velkaantuneisuuden
alentaminen on asetettu tärkeälle sijalle yritysten tavoitteissa sekä Kaakkois-Aasiassa että
Suomessa. Kaakkois-Aasian osalta on vielä
epäselvää, kuinka pitkälle näitä lähinnä ulkomaisen pääoman esittämiä vaatimuksia ollaan
valmiita noudattamaan.

3. Kriisiytyminen
Thaimaan valuutan devalvaatio laukaisi Kaakkois-Aasian kriisin keväällä 1997. Rahoitusmarkkinakriisi tarttui nopeasti myös muihin tiikereihin8. Seurauksena oli sijoittajien paniikki,
pääomapako, valuuttojen romahtaminen ja korkojen tuntuva nousu. Kansainvälinen valuuttarahasto kutsuttiin apuun kun maiden valuuttavarannot alkoivat ehtyä lainahanojen yhtäkkiä
sulkeuduttua.
Keskustelussa on esitetty – voimakkaasti yksinkertaistaen – kaksi kilpailevaa tulkintaa
Kaakkois-Aasian kriisin olemuksesta. Racket ja
Sachs (1997, 1998) väittivät välittömästi Kaakkois-Aasian kriisin puhjettua, että kyseessä on
puhdas valuutta- ja rahoitusmarkkinakriisi, joka
ei ole lainkaan rakenteellisten tekijöiden seurausta. He ennakoivat Kaakkois-Aasian maiden
8

Miller (1998) tarkastelee pankki- ja valuuttakriisien välisiä yhteyksiä sekä niiden leviämismekanismeja maasta toiseen.

elpyvän nopeasti Meksikon valuuttakriisin jälkeisen kehityksen tapaan. Lehdistössä Kaakkois-Aasian nopeaan elpymiseen viitattiin Vhypoteesina. Rajun romahduksen jälkeen myös
elpyminen olisi erittäin nopeaa. Näkemys on
kuitenkin osoittautunut kriisin sitkistyessä ylioptimistiseksi. Lähes kaikissa myöhemmissä
puheenvuoroissa on korostettu Kaakkois-Aasian kriisin rakenteellista luonnetta (ns. U-hypoteesi). Kasvun kestävä käynnistyminen vie
näkemyksen mukaan useampia vuosia. Pessimistisimmät saattoivat kuvata Kaakkois-Aasian
kasvunäkymiä ns. L-hypoteesilla, jossa talous
ajautuu pitkäksi aikaa erittäin matalan kasvun
vaiheeseen. Aiempaan kasvukeskusteluun liittyen on keskusteltu tehottomista investoinneista ja ryvettyneestä aasialaisesta kapitalismista,
jota luonnehtii syvälle juurtunut korruptio9.
Keskustelun äänenpainot ovat muuttuneet herkästi kriisin myötä, ja lopullista arviota Kaakkois-Aasian kriisin luonteesta ei ole vielä esitetty. Reaalitalouksien elpyminen KaakkoisAasiassa on kuitenkin voimistunut Indonesiaa
lukuun ottamatta vuoden 1999 aikana. Nopeimmin on elpynyt Etelä-Korean talous.
Kaakkois-Aasian kriisin rakenteellisista tekijöistä tärkein on rahoitusjärjestelmän ongelmavyyhti sekä laajalle levinnyt pankkikriisi (ChanLau & Chen 1998; Dornbusch 1998, Krugman
1998; Mishkin 1999). Väitteen mukaan julkisen
vallan implisiittinen takaus pankeille johti luo-

9

Wei (1998) on päätynyt empiirisessä tutkimuksessaan siihen, että korruptio vastaisi Kaakkois-Aasian
maissa keskimäärin noin kahdenkymmenen prosentin veroa suorille sijoituksille. Paul Krugman korosti
myös aikaisemmissa kirjoituksissaan moral hazard
-ongelman merkitystä kriisin taustatekijänä, mutta on
uusimmassa kirjassaan (Krugman 1999) päätynyt siihen, etteivät tällaiset pitkäaikaiset rakenteelliset heikkoudet voi aiheuttaa äkillistä kriisiä.
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Taulukko 1. Velkaantumista kuvaavia tunnuslukuja Kaakkois-Aasian maissa, 1996/1997, % (Lähde: Karunaratne 1999, 23).

Indonesia
Malesia
Filippiinit
Thaimaa
Korea
Keskiarvo

RER (90–96)

CAD/GDP

LPS/GDP

NPL/D

STD/R

05.1
11.8
16.0
07.6
12.0
10.5

–3.8
–6.3
–4.5
–8.0
–4.8
–5.5

55.4
90.4
48.4
97.0
61.8
70.6

17
18
14
19
16
17

1.6
0.6
0.7
1.1
3.0
1.4

RER on reaalisen valuuttakurssin revalvoituminen (%) 1990–1996 (1990=100)
CAD/GDP on vaihtotaseen vaje suhteessa (%) bruttokansantuotteeseen
LSP/GDP on pankkien luotonanto yksityiselle sektorille suhteessa (%) bruttokansantuotteeseen
NPL/D on hoitamattomien luottojen osuus (%) luottokannasta
STD/R on lyhytaikaisen velan suhde valuuttareserveihin

tonannon holtittomaan kasvuun10 (Taulukko 1).
Kaakkois-Aasiassa rahoitusjärjestelmä on ollut
Suomen tapaan hyvin pankkikeskeinen. Pankit
lisäsivät luotonantoaan nimenomaan velkaantumalla ulkomaille. Valuuttakurssin odotettiin pysyvän kiinteänä myös tulevaisuudessa, jonka
seurauksena myös suljetulla sektorilla toimivat
yritykset ottivat runsaasti ulkomaisia luottoja,
vaikka niillä ei ollut lainkaan valuuttatuloja.11
Suomen lamaa edelsi samanlainen prosessi,
10
Kiyotaki ja Moore (1997) ovat esittäneet mallin,
jossa talouskasvu lisää luotonantoa ja kiihdyttää
edelleen talouskasvua. Syynä tähän on se, että varallisuusesineiden hintojen nousu parantaa vakuusarvoja ja lisää sekä yritysten että kuluttajien velkaantumismahdollisuuksia tulevia tulojaan vastaan. Pomerleano (1998) tarkastelee kaakkoisaasialaisten yritysten rahoitusrakennetta. Hän päätyy tarkastelussaan
siihen, että pankkien takaaminen aiheutti yrityksissä
yli-investointeja, velkaantumista sekä pääoman heikon tuottavuuden ja alhaisen kannattavuuden.
11
Brashin (1998, 127) arvion mukaan valuuttojen
kiinnittäminen dollariin oli tärkein yksittäinen tekijä,
joka rohkaisi liiallista ulkomaisten lainojen ottoa
Kaakkois-Aasiassa. Samantapainen mekanismi toimi
myös Suomessa 1980-luvun loppupuolella.
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jonka aikana pankit ja niiden asiakkaat ottivat
suuria ulkomaisia luottoja luottaen julkisen vallan vakuutteluihin valuuttakurssin kiinteydestä
(Kiander & Vartia 1998, 83–85). Valittu talouspoliittinen linja ajautui kuitenkin pian umpikujaan, eikä julkinen valta kyennyt pitämään lupaustaan.
Lyhytaikaisten luottojen osuus oli hallitseva
pääoman tuonnissa monissa Kaakkois-Aasian
maassa. Eniten lyhytaikaista velkaa suhteessa
valuuttavarantoon oli kertynyt Etelä-Korealle.
Lyhytaikaisen luototuksen käytön syynä oli
1980-luvulla toteutettu pääomaliikkeiden vapauttaminen, mutta myös viranomaisvalvonnan
puutteellisuus (Obstfeld 1998, 25–26). Rahoitusmarkkinoiden osittainen vapauttaminen olisi
pitänyt toteuttaa yhdessä valvonnan kiristämisen kanssa.12 Tämä viisaus tosin opittiin vasta
kriisin jälkeen. Ennen kriisiä OECD ja länsimaat painostivat Kaakkois-Aasian maita vapauttamaan pääomanliikkeensä, eikä valvon12

Pankkivalvonnan laissez-faire -koulukunta (ks.
esim. Dowd 1993) tosin esittää, että pankkijärjestelmä voi olla vakaa myös täysin ilman säännöstelyä.
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nasta paljoakaan puhuttu julkisuudessa. On
kiintoisaa huomata, että Kiina ja Taiwan välttyivät kriisiltä, koska ne eivät olleet luopuneet
valuuttasäännöstelystä.
Dollarin vahvistuessa ja inflaation kiihtyessä
reaalinen valuuttakurssi revalvoitui useimmissa
Kaakkois-Aasian maissa, mikä vaikeutti vientiä
ja pahensi vaihtotaseongelmaa. Inflaatio tosin
pysyi Kaakkois-Aasian maissa suhteellisen alhaisella tasolla, mutta pienistä eroista Yhdysvaltain poikkeuksellisen alhaiseen inflaatioon
kumuloitui kuitenkin ajan myötä tekijä, joka
myötävaikutti reaalisen valuuttakurssin revalvoitumiseen ja viennin hintakilpailukyvyn heikkenemiseen. Viennin kasvu kyllä jatkui, mutta
tuonti kasvoi nopeammin.
Voimakkaan luottoekspansion seurauksena
oli varallisuusesineiden (erityisesti kiinteistömarkkinoiden) hintojen voimakas nousu, jota
kriisin myötä tapahtuneen romahduksen jälkeen
alettiin kutsua hintakuplaksi. Suomessa vastaava kehitys koettiin 1990-luvun alussa. Epäluottamus Suomen markkaan ja Suomen talouteen
johti pääomapakoon, jota yritettiin torjua korkeilla kotimaisilla koroilla. Pitkä puolustustaistelu kuitenkin epäonnistui ja lopulta markka
päästettiin kellumaan. Markan voimakas devalvoituminen kriisin puhjettua johti ulkomaan valuutassa otettujen velkojen rajuun kasvuun kotimaan valuutassa mitattuna. Se pahensi yritysten velkataakkaa. Seurauksena korko- ja valuuttakriisistä oli konkurssiaalto, tuotannon romahtaminen ja työttömyyden kasvu.
Kaakkois-Aasian kriisi on nostanut kansainvälisen keskustelun keskiöön uudestaan talousreformien oikeaoppisen vaiheistamisen. Perustuloksena kehitysmaita koskevassa kirjallisuudessa on pidetty sitä, että kotimaisten hyödykeja rahoitusmarkkinoiden vapauttamisen tulisi
tapahtua ennen kansainvälisten pääomanliikkeiden vapauttamista (Johnston 1998). Syynä tä-

hän on se, että pääomantuonnin vapauttaminen
ennen kotimaisten hyödyke- ja rahoitusmarkkinoiden vapauttamista johtaa lähes aina siihen,
että pääoma allokoituu tehottomasti toimialojen
välille. Se kaventaa tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia kehittyvässä taloudessa. Myös
Suomessa rahoitusmarkkinoiden vapauttamisen
vaiheistamisessa oli suuria puutteita. Seurauksena oli se, että pankit kanavoivat ulkomaisia
luottoja laajassa mitassa suljetun sektorin investointihankkeisiin. Ikävä kyllä sekä Suomessa
että Kaakkois-Aasiassa puutteet havaittiin vasta jälkikäteen.
Myös vaihtotaseen vajeiden tutkimus on saanut uusia virikkeitä Kaakkois-Aasian kriisistä.
Uusimmassa kansainvälisen makrotalousteorian
kirjallisuudessa esitetty vaikutusvaltainen näkemys, jonka mukaan vaihtotaseen vajeet ilmentävät pohjimmiltaan optimointikäyttäytymiseen
perustuvaa maiden välistä intertemporaalista
vaihdantaa, on asetettu kyseenalaiseksi Kaakkois-Aasian kokemusten perusteella. Näkemyksen mukaan vaihtotaseen vaje on seurausta yksityisen sektorin velkaantumisesta tulevia tulojaan vastaan joko kannattavien investointiprojektien rahoittamiseksi tai kulutusprofiilin tasoittamiseksi, eikä vaihtotaseen vaje ole tällöin
ongelma eikä myöskään peruste talouspolitiikan
väliintulolle (Razin 1995). Yksityisen sektorin
velkaantumista ulkomaille ei siksi pidetty ongelmallisena Kaakkois-Aasiassa.13
Kaakkois-Aasian maissa kuten myös Suomessa oli ennen kriisin puhkeamista ylijäämäinen valtion talous (Taulukko 2). Poikkeuksen
muodosti ainoastaan Indonesia. Terve julkinen
talous ei kuitenkaan estänyt vaihtotaseen vajei13

Ison-Britannian entinen valtiovarainministeri Nigel Lawson argumentoi samalla tavalla 1980-luvulla
perustellessaan piittaamattomuuttaan maan suuresta
vaihtotasevajeesta.
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Taulukko 2. Kaakkois-Aasian maiden talouksien keskeisiä tunnuslukuja ennen kriisiä, vuonna 1996 (Lähde:
Karunaratne 1999, 21).

Indonesia
Malesia
Filippiinit
Thaimaa
Korea
Keskiarvo

BS/GDP (%)

Inflaatio

S/Y

Avoimuus

Luokitus 1996

–1.0–
0.7
0.3
0.7
0.0
0.1

8.0
3.5
8.4
5.8
4.9
6.1

31.2
42.6
15.6
35.9
35.2
32.1

20.4
78.9
31.2
34.9
28.9
38.7

B
AA–
BB–
A–
BB+
>BBB

BS/GDP on budjettiylijäämän suhde (%) bruttokansantuotteeseen
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den epätervettä kasvua yksityisen sektorin velkaantuessa holtittomasti ulkomaille. Myös Suomessa katsottiin 1980-luvun lopulla, ettei vaihtotaseen vaje ole merkittävä ongelma, koska se
ei johtunut julkisen sektorin velkaantumisesta
ulkomaille. Näkemys osoittautui kuitenkin vääräksi 1990-luvun kriisissä. Suomen tapauksessa on tosin epäselvää ketkä hermostuivat vaihtotaseesta eniten – ulkomaiset sijoittajat vaiko
talouspolitiikan päättäjät.
Kaakkois-Aasian kriisi antaa aineksia myös
rahoitusmarkkinoiden säätelyä koskevaan keskusteluun. Tiukka valuuttasäännöstely on estänyt rahoitusmarkkinoiden kriisin leviämisen
Kiinaan ja Taiwaniin, jonka voimakas ja vakaa
talouskasvu on ollut Yhdysvaltain kulutuskysynnän rinnalla tärkeä Kaakkois-Aasian kriisiä
vakauttava tekijä. Paniikinomaisia valuuttapakoja ei pääse syntymään silloin kun liialliset lyhytaikaiset pääomaliikkeet estetään säätelyllä.
Kriisiin joutuneista maista Malesia palautti valuuttasääntelyn ulkomaisten sijoittajien ja länsimaiden vastustuksesta huolimatta.
Myös Kaakkois-Aasian maissa kriisin käynnistymistä edesauttoivat ulkoiset shokit kotimaisten tekijöiden rinnalla, vaikka voimakas
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kotimainen luottoekspansio olisi saattanut johtaa romahdukseen myös ilman ulkoisia shokkeja (Palma 1998). Eräs keskeisimmistä ulkoisista shokeista oli puolijohteiden hintojen alentuminen, joka supisti vientituloja ja pahensi
vaihtotaseongelmaa. Lisäksi jenin devalvoituminen suhteessa dollariin heikensi muiden
Kaakkois-Aasian maiden vientiä. Kaakkois-Aasian maiden velkaantumista ulkomaille puolestaan vauhditti alhainen kansainvälinen korkotaso. Perinteiset makrotaloudelliset hyveet eli
korkea säästämisaste, tasapainoinen julkinen talous ja alhainen inflaatio eivät estäneet Kaakkois-Aasian maita luisumasta kriisiin.14 Velkaantunut kansantalous on aina herkkä muutoksille kansainvälisessä toimintaympäristössä,
vaikka ulkomaisen velan kokonaismäärä ei olisikaan sinänsä hälyttävän korkea. Sijoittajien
näkemys maan kyvystä hoitaa ulkomaisia luot14
Dayal-Gulati ja Thimann (1997) päätyvät empiirisessä tutkimuksessaan siihen, että vakaa kokonaistaloudellinen kehitys on osaltaan tukenut korkeaa
säästämisastetta Kaakkois-Aasian maissa. Korkean
säästämisasteen on myös ajateltu olevan osoitus Aasian maiden terveestä talouskehityksestä.
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tojaan voi muuttua kirjaimellisesti yhdessä yössä. Vaikka sijoittajien näkemys olisi väärä15, siitä tulee nopeasti vallitseva totuus, joka pakottaa velalliset polvilleen.

4. Elpyminen
Sekä Kaakkois-Aasiassa että Suomessa valuuttojen voimakas devalvoituminen kriisin puhjettua käynnisti vientijohteisen elpymisen. Kaakkois-Aasian maiden vienti muualle maailmaan
ei kuitenkaan välittömästi kasvanut odotetulla
tavalla, koska vientiyrityksillä oli suuria rahoitusongelmia. Lisäksi velkaantuneisuus ulkomaille vahvisti perinteistä J-käyrävaikutusta.
Kaakkois-Aasian maiden vaihtotaseen vajeet
supistuivatkin aluksi lähinnä tuonnin romahduksen seurauksena (Kochhar, Loungani, &
Stone 1998). Vaihtotaseiden muutos oli erittäin
raju ja nopea: esimerkiksi Etelä-Koreassa muutos oli yhden vuoden aikana noin 10 prosenttia
bkt:sta.
Kaakkois-Aasian maissa ja ennen kaikkea
Etelä-Koreassa elpymistä on syksystä 1998 tukenut osakkeiden hintojen nousun synnyttämä
vipuvaikutus, joka on parantanut sekä yritysten
että pankkien rahoitusasemaa vakuusarvojen
kohoamisen johdosta, ja tukenut sitä kautta
myös vientiä. Hongkongissa osakekurssien elpyminen on osiltaan johtunut viranomaisten
laajoista tukiostoista. Tukiostoilla on myös
15
Sijoittajien pessimismiä Kaakkois-Aasian maiden
suhteen voi pitää virheellisenä ainakin sillä perusteella, että kriisimaat mitä ilmeisimmin selviävät ulkomaisista veloistaan. Vastaavasti 1990-luvun alun pessimismi Suomen kyvystä hoitaa ulkomaisia velkojaan osoittautui pian liioitelluksi. Kriisiä edeltänyttä
pörssikurssien tasoakaan on vaikea pitää pelkkänä
kuplana, jos kurssit palaavat pian entiselle tasolleen
ja jopa ylittävät sen, kuten on käynyt Suomessa ja
Koreassa.

osoitettu päättäväisyyttä kiinteän valuuttakurssin puolustamisessa16. Osakemarkkinoiden tukeminen viranomaisostoilla on epäortodoksista
mutta ainakin periaatteessa järkevää politiikkaa,
jos kansantaloutta kohtaava häiriö on kestoltaan
tilapäinen (Caballero 1998, 6). Suomessa osakemarkkinoiden kautta välittyvä elpymistä tukeva kehitys ei toteutunut yhtä nopeasti kuin
Etelä-Koreassa17.
Sekä Kaakkois-Aasian että Suomen talouskriisi näyttävät jättävän myös pysyviä jälkiä yhteiskuntaan. Kaakkois-Aasiassa köyhyys on lisääntynyt merkittävästi kriisin seurauksena
(ILO 1998). Suomessa työttömyys on jäänyt aiempaa korkeammalle tasolle huolimatta nopeasta talouskasvusta. Jos Kaakkois-Aasian
maissa tapahtuu lähivuosina merkittävää tuloerojen kasvua, niin seurauksena voi olla yhteiskunnallisen epävakauden kasvu, ja toisen maailmansodan jälkeisen kasvustrategian perusteiden mureneminen18. Tästä on nähtävissä merkkejä Indonesiassa. Muut kriisimaat näyttävät
selviävän paremmin.

16

Hongkongissa kiinteä valuuttakurssi dollariin nähden on toteutettu valuuttakatejärjestelmän (currency
board) avulla, jossa kotimainen rahapolitiikka määräytyy täysin valuuttavarannon perusteella.

17
Suomessa julkinen valta seurasi (oikeaoppisen)
passiivisena osakekurssien kolme vuotta kestänyttä
laskua, jonka seurauksena kurssit putosivat noin 70
prosenttia. Helsingin pörssiromahdus yhdessä markan devalvoitumisen kanssa oli samaa luokkaa kuin
Aasian kriisimaissa. Osakekurssien lasku oli tärkeä
syy Suomen pankkikriisin taustalla. Romahdus selittää myös ulkomaisen omistuksen rajua kasvua.
18

Rodrikin (1999) mukaan Thaimaan ja Etelä-Korean elpymistä kriisistä on tukenut demokraattisten
instituutioiden olemassaolo.

563

Katsauksia ja keskustelua – KAK 3/1999

5. Johtopäätöksiä
Kaakkois-Aasian ja Suomen talouskriiseillä on
paljon yhteisiä piirteitä. Toisen maailmansodan
jälkeinen kasvustrategia perustui sekä Kaakkois-Aasiassa että Suomessa tuotannontekijöiden akkumuloimiselle, eikä kokonaistuottavuuden kasvulla ollut suurta roolia talouskasvussa.
Talouksien kriisiytymisen taustalla oli pankkikeskeisten rahoitusmarkkinoiden osittainen vapauttaminen 1980-luvulla ilman valvonnan kiristämistä, joka yhdessä kiinteän valuuttakurssin regiimin kanssa aiheutti nopean velkaantumisen ulkomaille. Kehitystä tuki yleinen käsitys julkisen vallan takauksesta pankkien riskeille. Sekä Kaakkois-Aasian maissa että Suomessa noudatettiin lähes joustamatonta kiinteän valuuttakurssin politiikkaa, johon myös pankit
luottivat. Yksityisellä sektorilla vallinnut näkemys kiinteästä valuuttakurssista myös tulevaisuudessa sai velkaantumisen ulkomaille vaikuttamaan helpolta ja riskittömältä. Sekä Suomessa että Kaakkois-Aasian maissa julkinen talous
oli ennen kriisiä tasapainossa, eikä yksityisen
sektorin velkaantumista ulkomaille pidetty ongelmallisena. Velkaantuminen heikensi kuitenkin yritysten ja pankkien kriisinsietokykyä. Ulkoiset shokit edesauttoivat kriisin syntymistä
sekä Kaakkois-Aasiassa että Suomessa, vaikka
voimakas kotimainen luottoekspansio olisi todennäköisesti johtanut romahdukseen myös ilman ulkoisia shokkeja.
Hongkongia lukuun ottamatta kiinteän valuuttakurssin politiikasta on jouduttu luopumaan kriisin alkuvaiheessa. Suunnattoman valuuttavarannon omaavat Hongkong ja Singapore ovat onnistuneet valuuttansa puolustuksessa samoin kuin pääomanliikkeitä säätelevät
Kiina ja Taiwan. Muiden kriisimaiden valuutat
sen sijaan devalvoituivat nopeasti kriisin puhjettua.
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Lamassa yritysten rahoituksen kiristymisellä
ja suurella valuuttavelalla oli merkittävä vaikutus tuotannon romahtamiseen ja työttömyyden
kasvuun. Yrityksissä tuottavuuden parantaminen ja laajamittaisten investointien aiheuttaman
velkaantuneisuuden vähentäminen jouduttiin
asettamaan etusijalle kriisin puhjettua. Talouksien elpyminen kriisistä käynnistyi sekä Suomessa että Kaakkois-Aasiassa viennin kasvun
kautta, mutta kriisit ovat jättämässä myös pysyviä jälkiä maiden talouksiin. Kaakkois-Aasian
maissa osakemarkkinoiden kautta tuleva vipuvaikutus on toiminut nopeammin kuin Suomessa ja Indonesiaa lukuun ottamatta Aasian kriisi
näyttää jäävän lievemmäksi kuin Suomen kriisi.
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